
�
����������������	
����������
������ 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�������	�
���

�	���	�	�	�����������	���

�	��������������������������������������������

�

 �	�	����������	�	�

��!������������"��������#$��	������

	�	��%����

 

 

 

 

 



JAK ZABAWA MO�E WPŁYWA�                

NA WSZECHSTRONNY ROZWÓJ DZIECI 

W PRZEDSZKOLU 

 
REFERAT  OPRACOWANY DLA NAUCZYCIELEK 

PRZEDSZKOLA 

 

Opracowała mgr El�bieta Fik,                                                         

dyrektor Przedszkola nr 8 w Nowej Soli 

„ZABAWA" - wszelkie czynno�ci bawi�ce, ciesz�ce kogo�, 

pozwalaj�ce przyjemnie sp�dza� czas, u dzieci sprzyjaj�ce rozwojowi 

psychicznemu, pomagaj�ce poznawa� rzeczywisto��, których 

podstawowym motywem jest przyjemno�� zwi�zana                                         

z ich wykonywaniem, uczestniczeniem w nich, bawieniem si�. 

Zabawa dziecka w wieku przedszkolnym jest bardzo cz�sto 

uwa�ana za najwa�niejszy rodzaj działalno�ci, który w gruncie rzeczy             

nie tylko dominuje nad wszystkimi innymi, ale je przeistacza,              

powoduj�c, �e czynno�ci o charakterze pracy czy nauki staj� si� równie� 

zabaw�. Jest ona dla najmłodszych dzieci najłatwiejszym,                       

najbardziej przyst�pnym sposobem zapoznawania si� z niezrozumiałym, 

wielkim i tajemniczym �wiatem, prze�ywania wyst�puj�cych zjawisk                  

i sytuacji, sprowadzonych do kategorii prostych, łatwych                                             



i przyjemnych dozna�. 

Jednym z wa�niejszych zada� przedszkola jest zapewnienie 

ka�demu dziecku warunków aktywnego działania - wyra�ania własnej 

inicjatywy, rozwijania samodzielno�ci i zdolno�ci twórczych, 

zapewnienie swobody w zabawie. Okre�lone działanie dziecka                       

tylko wtedy mie�ci si� w poj�ciu zabawy, gdy podejmuje j� ono z ochot�               

i gdy w miar� swych mo�liwo�ci jest w niej twórc�, gdy ma wolny wybór 

jej tre�ci, rodzaju, tworzywa, partnerów. 

Zabawa, zabawka, przestrze� dla zabawy s� wa�nymi czynnikami 

sprzyjaj�cymi po�ytecznemu sp�dzaniu czasu w przedszkolu. Du�� rol�         

w organizowaniu i przebiegu zabawy spełnia tak�e nauczycielka,                  

która ukierunkowuje dzieci�ce zabawy. 

W toku zabawy i pracy dziecko uczy si� od pocz�tku,                              

od najmłodszych lat wielu ciekawych i po�ytecznych rzeczy.                             

Uczy si� wykonywania najprzeró�niejszych czynno�ci, od najprostszych                          

- stopniowo do bardziej skomplikowanych, uczy si� operowania ró�nymi 

przyborami do zabawy i pracy oraz zu�ytkowania materiału. 

Współczesna psychologia wskazuje wiele ró�norodnych funkcji 

zabaw dzieci�cych, podkre�la si� te� ich ogromne znaczenie dla rozwoju 

wszystkich sfer osobowo�ci dziecka:  

 - jest to działalno�� zaspokajaj�ca istotne potrzeby dziecka,                         

a przede wszystkim potrzeb� poznawania i przekształcania 

rzeczywisto�ci przez własn� aktywno��, 

-  dzi�ki zabawie rozszerza si� orientacja dziecka w �wiecie 

przyrody i �yciu społecznym, w niej uczy si� dziecko rozumie� 



rzeczywisto�� i odró�nia� �wiat realny od fikcji, s� one łatw�, 

pogl�dow�, dost�pn� i  zajmuj�c� nauk� o �wiecie i �yciu człowieka, 

- zabawy sprzyjaj� rozwojowi funkcji psychomotorycznych 

dziecka, doskonal� jego sprawno�ci fizyczne, �wicz� ruchy r�k, 

podnosz� na wy�szy poziom procesy analizy i syntezy, rozwijaj� 

umiej�tno�� obserwacji, stwarzaj� okazj� do przyswojenia nowych 

słów, okre�le� i poj��, doskonal� mow�, zmuszaj�c                                     

do porozumiewania si� z kolegami i nauczycielk�, rozwijaj� 

my�lenie i wszystkie operacje umysłowe, 

- dzi�ki nim rozwija si�, tak niezb�dna w intencjonalnym uczeniu 

si�, zdolno�� do podporz�dkowania własnej aktywno�ci                                 

i impulsywnych d��e� wymaganiom społecznym. 

Rola ich w tym wzgl�dzie jest szczególnie du�a, gdy� umiej�tno�� 

kierowania własnym zachowaniem kształtuje si� w zabawach wcze�niej 

ni� w sytuacjach rzeczywistych, nie zabawowych. 
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